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BÁO CÁO 

Tổng hợp số liệu lợn ốm, chết buộc phải tiêu hủy và kinh phí phòng chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 01/8/2019) 

 

 

  Thực hiện Công văn số 1038/SNN-TY, ngày 08 tháng 8 năm 2019 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổng hợp số liệu lợn ốm, buộc phải tiêu hủy  

và kinh phí phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.   

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tổng hợp số liệu lợn tiêu hủy 

và kinh phí phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn từ ngày 

01/6/2019 đến ngày 01/8/2019 như sau : 

1. Số hộ có lợn tiêu hủy: 193 hộ. 

2. Số lợn tiêu hủy:    

- Số con tiêu hủy: 501 con. 

- Trọng lượng tiêu hủy: 25.923 kg. 

Trong đó:  

+ Lợn thịt, lợn con: 494 con, trọng lượng: 25.160 kg. 

+ Lợn nái, lợn đực: 7 con, trọng lượng: 763 kg. 

3. Tổng kinh phí hỗ trợ các hộ có lợn tiêu hủy và kinh phí phòng, 

chống dịch: 1.259.633.000 đồng. 

3.1. Kinh phí hỗ trợ các hộ có lợn tiêu hủy: 736.526.000 đồng. 

3.2. Kinh phí phòng chống dịch: 523.107.000 đồng. 

 ( Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

 Trên đây là báo cáo tổng hợp số liệu lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

của UBND huyện Đình Lập ./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;          (eOffice) 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nông Minh Cát   
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